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   2018– 2019الفصل الدراسّي األول 

 ورقة عمل لمادة الدراسات االجتماعية و التربية الوطنية 

 الصف الثاني / شعبة )    (                                                               عنوان الدرس : موقع بالدي

 المظاهر الطبيعية في بالديثانيا :                                                                ..............................................................................................................               االسم : 

________________________________________________________________________  

 : ( أمام العبارات التالية x( أو )     السؤال األول : ضع عالمة )   

 تتشابه تضاريس بالدي من الشرق إلى الغرب.                                          )        (  .1

 تحتوي تضاريس بالدي على الجبال والصحراء والسهول والواحات.               )        ( .2

 (      قال الوالد زايد : علمتنا الصحراء أن نصبر طويال حتى ينبت الخير.                )   .3

 )        (                                                     تقع واحة ليوا في مدينة العين. .4

____________________________________________________________ 

 ؟ :من أنا    السؤال الثاني : 

 ....................................................................................................................................................................................................................   أرض مرتفعة لها قمة ويرمز لها باللون البني :  .1

 ......................................................................................................................... أرض منخفضة مستوية بالقرب من البحار ويرمز لها باللون األخضر : .2

 ........................................................................................................................... .كثبان رملية تغطي مساحة كبيرة من بالدي طقسها حار ولونها أصفر : .3

 ................................................................................................................................................................................................  أرض منخفضة وسط الصحراء فيها المياه واألشجار : .4

_____________________________________________________________ 

 ث : أجب عن األسئلة التالية :السؤال الثال

 ............................................................................................................................................................................. أذكر اسم جبل في رأس الخيمة؟ .1

 ............................................................................................................................................................................................................................... أين يقع جبل حفيت؟ .2

____________________________________________________________________________________________ 

 السؤال الرابع : أكمل الجدول بما يناسب :

 السهل الساحلي الغربي السهل الساحلي الشرقي وجه المقارنة

 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... قصير " –الطول " طويل 

 .................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ واسع " –االتساع " ضيق 

 ............................................................................................................الخليج  .........................................................................................................................بحر  يقع على

 .....................................................................و .. ............................................................ ..........................................................................و  ....................................................... المدن
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   2018– 2019الفصل الدراسّي األول 

 ورقة عمل لمادة الدراسات االجتماعية و التربية الوطنية 

 الصف الثاني / شعبة )    (                                                               عنوان الدرس : موقع بالدي

 مدن بالدي الحبيبة :  ثالثا                                                                              ..............................................................................................................               االسم :     

__________________________________________________________________________ 

 ( أمام العبارات اآلتية :       ( أو عالمة )      : ضع عالمة ) السؤال األول

 )        (    .أعيش في أمن وأمان في ظل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه هللا 1-

 )        (    إمارة عجمان بها أكبر األسواق سوق الجمعة.                              2-

 )        (      دبي هي األكبر مساحة بين مدن دولة اإلمارات.                          3-

 )        (   رأس الخيمة فيها جبل جيس وهو أعلى جبل.                                4-

 )        (   مسجد البدية أقدم مسجد في الفجيرة.                                           5-

______________________________________________________________________ 

 السؤال الثاني : أكمل الفراغ باسم اإلمارة المناسبة :

 ................................................................عاصمة الثقافة والفن وتهتم بالعمارة اإلسالمية :  1-

 .............................................أصغر اإلمارات مساحة عرفت قديما بصناعة القوارب :  2-

 ...........................................................................وتجارة اللؤلؤ  : إمارة عرفت بصيد األسماك 3-

 ............................................................................... ثاني أكبر إمارة وهي المدينة االقتصادية :4- 

 ................................................................................. إلمارات العربية المتحدة :عاصمة دولة ا 5-

_______________________________________________________________________ 

 السؤال الثالث : اكتب اسم معلم سياحي أمام كل إمارة حسب الجدول :

السياحيالمعلم   اإلمارة 
 أبو ظبي  

 دبي 

 الشارقة 

 رأس الخيمة 
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